
Απλές και συνδυαστικές ερωτήσεις κεφάλαιο 7 και προηγούμενα 1 2 3 5 6  

1) Στις κοινωνίες χωρίς κρατική δομή ο αρχηγός έχει δύναμη η εξουσία;  

2) Η έννοια της δύναμης ταυτίζεται με αυτή της εξουσίας; Αιτιολογήστε την απάντησή 

σας 

3) Τι είναι δύναμη; 

4) Τι είναι εξουσία; 

5) Πώς ορίζει ο webber την έννοια της δύναμης; 

6) Πώς ορίζει ο Βέμπερ την έννοια της εξουσίας 

7) Στις οργανωμένες κοινωνίες δυτικού τύπου ποιος έχει δικαίωμα να ασκεί φυσική 

βία νόμιμα 

8) Πως ο Βέμπερ ορίζει το κράτος 

9) Πώς δημιουργείται το κράτος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σύμφωνα με 

τον Βέμπερ 

10) Τι είναι το κράτος σύμφωνα με τον Κοντ 

11) Ποια η άποψη του Μαρξ για το κράτος 

12) Να συγκρίνετε τον αρχηγό ενός κράτους με τον αρχηγό μιας Φυλής  

13) Ποια είναι η διαφορά της δύναμης από την εξουσία 

14) ποια είναι τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών με κρατική εξουσία και ποια των 

κοινωνιών χωρίς κρατική εξουσία 

15) Συγκρίνετε την έννοια του κράτους μεταξύ των οπτικών του viper του κοτ και του 

Μαρξ 

16) Με ποιες έννοιες σχετικές με την εξουσία ασχολήθηκε κοινωνιολογία 

17) ποια η συμβολή του Βέμπερ στην προσέγγιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και 

ποια η κριτική που του ασκήθηκε 

18) Σύμφωνα με τον Βέμπερ ποιοι τύποι νομιμοποίησης εξουσίας υπάρχουν 

19) Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν την παραδοσιακή 

εξουσία 

20) Ποιες μορφές παραδοσιακής εξουσίας διέκρινε ο Βέμπερ 

21) Ποιο είναι το πλεονέκτημα της παραδοσιακής εξουσίας έναντι της χαρισματικής 

εξουσίας 

22) να ορίσετε το χαρισματικό τύπο εξουσίας και να δώσετε παραδείγματα 

χαρισματικών αρχηγών από την ιστορία 

23) Τι είναι η ορθολογική εξουσία 

24) Συνδέστε την ορθολογική εξουσία με την έννοια του εξορθολογισμού  του viber 

25) Γιατί ο Βέμπερ ονόμασε ορθολογική τον  τρίτο τύπο εξουσίας  

26) Συγκρίνετε τους τρεις τύπους εξουσίας του Βέμπερ 

27) Ποιες είναι οι δύο διαφορετικές ιδέες περί έθνους 

28) Συγκρίνετε τις δύο ιδέες περί έθνους της Γαλλικής επανάστασης και του 

ρομαντισμού 

29) Το έθνος-κράτος σχετίζεται με τις πόλεις-κράτη της αρχαιότητας ή με τα φέουδα 

που εμφανίζονται στο δυτικό ευρωπαϊκό μεσαίωνα 

30) Πότε και πώς προκύπτει το κράτος 

31) Ποιες είναι οι τέσσερις γενιές εθνών-κρατών 

32) πότε αρχίζει η συγκρότηση της Ελλάδας σε σύγχρονο κράτος και ποτέ αυτή η 

διαδικασία ολοκληρώνεται  σε ποια γενιά κρατών μπορούμε να θέσουμε την 

Ελλάδα. 

33) Ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας της διακυβέρνησης 



34) Ποια η σχέση του χριστιανισμού με την πολιτική σκέψη 

35) Ποια συστήματα διακυβέρνησης συναντάμε στα σύγχρονα κράτη  

36) ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Δημοκρατίας και ποιες είναι οι μορφές της  

37) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού  

38) Τι είναι η δικτατορία 

39) Ποιο σύστημα διακυβέρνησης χαρακτηρίζουμε ως αυταρχικό 

40) Συγκρίνετε τα συστήματα διακυβέρνησης δημοκρατία ολοκληρωτισμός δικτατορία 

αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης 

41) Συγκρίνετε τις μορφές της άμεσης δημοκρατίας  και της  αντιπροσωπευτικής  

42) Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι μία πραγματικότητα η μία επίφαση;  

43) Τι γνωρίζετε για το μοντέλο των ελίτ 

44) ποιες Ελίτ διακρίνει ο μιλς και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας  

45) Τι γνωρίζετε για το πλουραλιστικό μοντέλο 

46) Τι γνωρίζετε για το μαρξιστικό μοντέλο 

47) συγκρίνετε το μοντέλο των Ελίτ το πλουραλιστικό μοντέλο και το μαρξιστικό 

μοντέλο 

48) μπορούν στο μοντέλο των Ελίτ το πλουραλιστικό μοντέλο και το μαρξιστικό μοντέλο 

να συσχετιστούν με τον ολοκληρωτισμό 

49) Τι είναι τα πολιτικά κόμματα 

50) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πολιτικών κομμάτων 

51) Ποιος είναι ο στόχος των πολιτικών κομμάτων 

52) Αναφέρετε μία από τις δυσλειτουργίες του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας  

53) Ποιες είναι οι ομάδες πίεσης 

54) Τι ονομάζουμε ομάδες συμφερόντων 

55) Τι ονομάζουμε ομάδες γνώμης 

56) Τι ονομάζουμε λόμπι 

57) ποιες οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των ομάδων συμφερόντων και των 

ομάδων γνώμης 

58) Ποιες οι διαφορές και ποιες οι ομοιότητες των ομάδων πίεσης από τα πολιτικά 

κόμματα 

59) Τι είναι η εκλογική συμπεριφορά 

60) Τι εννοούμε με τον όρο πολιτική συμπεριφορά 

61) Τι είναι η πολιτική κοινωνικοποίηση 

62) Τι τι σημαίνει ο όρος πολιτική στάση.  Δώστε παραδείγματα πολιτικών στάσεων 

63) Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των 

ατόμων. Τεκμηριώστε δίνοντας ένα παράδειγμα 

64) Τι εννοούμε με τον όρο πολιτική αλλοτρίωση  

65) Δώστε παραδείγματα εκφράσεων που συνήθως υποδηλώνουν πολιτική 

αλλοτρίωση 

66) Ποια είναι τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης 

67) Πότε ένα δημοκρατικό καθεστώς μετά στρέφεται σε αυταρχική μορφή εξουσίας 

σύμφωνα με τον Μπόμπι 

68) Πώς αντιμετωπίζεται η πολιτική αλλοτρίωση  

 


